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Referat

Referat
Valg af dirigent.
Robert Mikelsons blev indstillet af bestyrelsen og valgt.
Dirigenten Robert Mikelsons takkede for valget, og konstaterede at mødet er
indkaldt rettidigt og kan afholdes i henhold til lovene.

Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra
de enkelte områder.
Erik Jacobsen supplerede den skriftlige beretning:
”Jeg tillader mig i det store og hele at henvise til den skriftlige beretning og også til de enkelte områdeberetninger. Jeg går ud fra, at de enkelte områdeansvarlige med dirigentens tilladelse får lov til efter ønske at redegøre for yderligere
forhold, som har interesse.
Beretningerne omfatter jo året 2014 – men det er svært ikke også at kunne
kommentere udviklingen, som er sket her i foråret. Jeg vil først kommentere og
uddybe enkelte emner i den skriftlige beretning og herefter omtale, hvad der er
sket i foråret 2015 og som kan få indflydelse på volleyball Danmark.
Jeg vil gerne kommentere den økonomiske situation meget overordnet – Leif
vil give en detaljeret rapport under det næste punkt på dagsordenen.
Underskuddet i 2014 er ikke et udtryk for mangelfuld styring – slet ikke. Efter
2013 med vores EM-afvikling blev det igen dagligdag – om man så må sige –
og i efteråret 2013 blev organisationen normaliseret. Nogle af de personalemæssige tiltag ville først give fuld effekt i 2015. Bestyrelsen valgte på dette
grundlag at vedtage et budget, der lige ville løbe rundt – og med baggrund i at
fastholde aktivitetsniveauet i de igangværende projekter.
Bestyrelsen gjorde det med åbne øjne, men også med fuld fokus på de risici,
som budgettet indeholdt. Leifs gennemgang om lidt vil beskrive historien. Og
bestyrelsen vidste, at det vil være muligt at lave et 2015 budget med overskud.
2015-budgettet viser et forventet overskud på ca. en halv million.
Den løbende budgetkontrol er et vigtigt redskab i bestyrelsens og ledelsens
daglige arbejde. Det betyder, at de løbende prioriteringer hen over året som foretages af bestyrelse, forretningsudvalg og den daglige ledelse sker på et sikket
grundlag. For i en levende og moderne organisation, der er forandringsvillig, er
der naturligvis brug for løbende prioriteringer af udnyttelsen af de tilgængelige
resurser – ligesom i andre moderne virksomheder.
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Jeg vil gerne takke administrationen og den daglige ledelse i DVBF for indsatsen som rådgivere for bestyrelsen og for det utrættelige arbejde med at holde
øje med og styre den daglige økonomi i volleyballforbundet og for indsatsen
med at opsøge og udnytte nye veje i samarbejdet med nuværende og potentielle
partnere for DVBF.
Drøftelserne om den decentrale involvering og organisering har ført til, at der
nu er kredsrepræsentanter i vores Bredde og Udviklingsstyregruppe. Jeg vil
gerne byde kredsenes repræsentanter velkommen til arbejdet på bredde- og udviklingsområdet.
Jeg vil gerne opdatere repræsentantskabet med den seneste udvikling her i foråret 2015 i nordjysk kreds. Forud for kredsens ordinære repræsentantskabsmøde havde den daværende bestyrelse på forhånd meldt ud til kredsens klubber, at
bestyrelsen ikke var villig til genvalg og opfordrede alle klubber til at møde
frem. 5 klubber fulgte opfordringen, men ingen var interesseret i at gå ind i
kredsarbejdet. På mødet besluttede repræsentantskabet at nedsætte et lille udvalg, der skulle se på et alternativ til en kredsbestyrelse. Sammenlægning/samarbejde med MJVB eller en model som eksisterer i den tidligere sydjyske kreds var de muligheder, der var i spil.
Efter aftale med MJVB og efter ønske fra udvalget blev det modellen fra Volleyball Syddanmark man gik videre med til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. På dette møde var der ingen personer der ønskede, at gå ind i
kredsarbejdet, så repræsentantskabet besluttede enstemmigt at følge udvalget
anbefaling om at vælge den model, der fungerer i Volleyball Syddanmark.
Kredsen drives nu efter denne model frem til april 2016, hvor det skal besluttes, om kredsen skal genopstå eller nedlægges. Nedlægges kredsen, skal der
findes en alternativ løsning. Denne løsning vil der blive arbejdet videre med
frem mod kredsens repræsentantskabsmøde i april 2016, idet kredsen jo fortsat
formelt er i live.
Jeg vil herefter opdatere repræsentantskabet med nogle af de overordnede
idrætspolitiske ændringer og vilkår, som får indflydelse på dansk volleyball –
og jeg vil allerede nu afsløre, at der er gode muligheder for dansk volleyball.
Danmarks Idrætsforbund har nu vedtaget et nyt politisk program, der på mange
områder vil kunne gavne dansk volleyball. Det nye politiske program rækker
selvfølgelig ind over den fælles vision med DGI – i daglig tale udtrykt ved 2550-75 visionen.
I 2025 skal 50 % af danskerne være medlem af en idrætsforening og 75 % af
danskerne skal være idrætsaktive.
For de interesserede er der mange informationer og dokumenter tilgængelige
på DIF’s hjemmeside.
Skal visionen opfyldes, skal klubberne forberedes til at modtage og fastholde
flere medlemmer. Derfor vil der blive fokuseret meget på klubudvikling. Også
her i samarbejde med DGI for at få visionen til at gå i opfyldelse.
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Klubudviklingsprogrammet er under udvikling i DIF og DGI. I DIF politiske
program indgår nu, at DIF vil skabe større og stærkere foreninger og at kvalitet
skal være en kerneværdi i fremtiden. Der vil i den forbindelse også blive fokuseret på samarbejder på tværs, eksempelvis mellem klubber, for at opnå et mere
robust og fremtidssikret fundament for de pågældende klubber. Det vil måske
også give grobund for bedre relationer mellem foreningssamarbejder og de enkelte kommuner.
Jeg er overbevist om, at Dansk Volleyball Forbund sammen med DIF har en
god mulighed for at få etableret et klubudviklingsprojekt, som vil komme til at
foregå ude i klubberne. I den nye verden skal vi indsende en projektansøgning
baseret på de præmisser som er gældende for denne type af projekter, hvorefter
DIF’s bestyrelse skal behandle og godkende ansøgningen, før projektet er en
realitet og finansieringen på plads.
Pengene kommer altså ikke af sig selv – og ofte vil vores projektforslag være i
konkurrence med andre projekter.
DIF’s nye politiske program har den konsekvens, at den såkaldte fordelingsnøgle af DIF’s tilskud fra Danske Spil skal revideres for at understøtte gennemførelsen af det nye politiske program. Det er svært at overskue, om denne revision vil ændre vores DIF-tilskud. Det ligger i den politiske dagsorden, at DIFtilskuddet stadig skal være en sikkerhed under specialforbundenes basisaktiviteter.
Ændringerne vil tidligst træde i kraft i 2017. DIF har nedsat en arbejdsgruppe,
der går i gang med arbejdet her i juni 2015 med henblik på at have et oplæg
klar til DIF’s årsmøde i maj 2016.
Et nyt emne i det politiske program handler om elitepolitik og siger, at eliteidræt er mere end medaljer, og at de specialforbund, der kan og vil omfatte eliteidræt, også skal have mulighed for det. DIF’s elitepolitik er udarbejdet under
hensyntagen til Team Danmarks opgaver. Og DIF taler meget om at styrke det
langsigtede elite- og talentarbejde og generel vidensdeling og kompetenceudvikling af trænere og ledere.
Team Danmark er gået i gang med at drøfte det nye støttekoncept for 20172020. Team Danmark har fået ny direktør og der er håb om, at det kommende
støttekoncept ikke vil være så ekskluderende som det nuværende. I hvert fald
er alle specialforbund inviteret med til at deltage med synspunkter i forhold til
det nye støttekoncept.
Man kan håbe på, at DIF og Team Danmark sammen får snakket tingene igennem, så eliteidrættens får den støtte, som de enkelte specialforbund og deres atleter er berettiget til. Her har DVBF også muligheder for at få glæde af de nye
vinde, der blæser på eliteområdet – men det kræver involvering og pres i den
idrætspolitiske proces. Her vil vi formentligt sammen med andre specialforbund komme til at deltage aktivt. Og her vil vi pege på, at værdien af at kunne
deltage med repræsentative hold i de store verdensdækkende idrætsgrene med
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voldsom konkurrence naturligvis også har værdi for specialforbundet og atleterne – også selv om det ikke giver medaljer til Danmark.
DVBF har vist, at vi kan og vil elitearbejdet igennem de seneste mange år og
på trods af eksklusionen af det gode selskab i Team Danmark-regi. Til gengæld
støtter DIF os i et talentudviklingsprojekt. Det takker vi for.
At vores talentudviklingsprogrammer virker er her i foråret bevist ved at vores
U19 herrer deltog i finalerunden i EM sammen med 11 andre hold. Vi spillede
i dødens pulje mod Frankrig, Polen, Serbien, Italien og Rusland. Vi endte på
11. pladsen med Bulgarien på 12. pladsen. Polen og Italien fra Danmarks pulje
vandt guld og sølv.
Jeg vil gerne ønske holdet tillykke med det flotte resultat – første kvalifikationen til slutrunden – og efterfølgende med det gode spil, som holdet viste i Tyrkiet. Vi vandt ingen kampe i Tyrkiet, men vi blev heller ikke spillet ud af banen af vores modstandere, som er et resultat af den polske volleyball skole, den
serbiske volleyball skole, osv. Drengene gjorde det særdeles godt og det tegner
godt for fremtiden. Tak for indsatsen til spillerne og teamet omkring holdet.
Om en uges tid starter de første europæiske olympiske lege i Baku med navnet
European Games. For første gang nogensinde deltager danske volleyballspillere i en olympisk sammenhæng. Vi har nemlig 3 beach volleyballhold med i
Baku bestående af
2 hold på damesiden med spillerne
-

Cecilie Køllner Olsen og Eva Mielskov Bang
Helle Søndergård og Line Trans Hansen

og 1 herrehold bestående af
-

Peter Kildegaard Andersen og Kristoffer Abell

Det er vigtigt og glædeligt for volleyball Danmark og for det danske beach volleyball-miljø. Og det skaber synlighed.
Jeg vil gerne ønske alle god tur til Baku og held og lykke i turneringen.
TV2 Sport har købt rettighederne til European Games og vi kan håbe på, at vi
får mulighed for at se vores hold i aktion i Baku. Beach volleyball spilles fra
den 16. til den 21. juni.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle der har ydet en indsats for dansk volleyball og som har støttet dansk volleyball. Jeg henviser også her til den skriftlige
beretning.
Og endnu en kæmpe tak til alle de frivillige, som dag ud og dag ind yder en
ubetalelig indsats for dansk volleyball.
Tak for ordet.”
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Sven Pedersen, Aalborg HIK og NVBK:
•

•

•
•
•
•
•

For 3 år siden lovede formanden at DVBF ville følge almindelig åbenhed i disciplinærsager. Sven vil gerne kvittere for at det er sket.
Mangler et forum for almindelige divisionshold (ud over Ligaen), hvor man
kan drøfte ønsker og forhold for disse hold/klubber. Den nye turneringsstruktur består reelt kun af 2 trin med 2 rækker. Har man tilgodeset alle divisionsholds ønsker?
Turneringsgebyr fastsættes af bestyrelsen og er steget meget.
Hvornår besluttes beach-licensen i repræsentantskabet i stedet for bestyrelsen?
Ønsker gradueret licens, hvis man kun spiller få kampe.
Ønsker svar på mail af 9. januar til formanden.
Spørger til boldsystem ved kids-skolestævner.

Henning Gade, SVBK og Farum VK:
•
•

•

Tak til Peter Morell og konsulenter for godt arbejde i klubberne.
Tak til Jørgen Bentzen og Peter Morell for arbejdet i strukturudvalget. Kommenterede at grunden til at der ikke var enighed om en ny struktur nok er, at
kredsene ønskede at bibeholde kredsstrukturen.
Hvad tænker bestyrelsen om medlemstilbagegang, og har bestyrelsen overvejet tiltag til imødegåelse af dette?

Erik Jacobsen:
•

•

Til Sven Pedersen:
Turneringsgebyr er en del af den samlede finansiering.
Bestyrelsen vil drøfte vedrørende beach-licenser og hvor beslutninger skal tages.
Jeg vil undersøge vedrørende mail.
Til Henning Gade: Klubudvikling og medlemsfastholdelse er meget højt prioriteret i vores arbejde. Vi håber at få gang i et projekt som en del af DIF og
DGI’s 25-50-75 visionsplan.

Jørgen Bentzen:
•

•

Kvitterer for et godt arbejde i strukturudvalget og ser frem til godt samarbejde
i BUSG. Der er stort fokus på at motivere i det frivillige arbejde.
Til Svend Pedersen: Jeg vil undersøge med administrationen hvad der er sket
vedrørende bolde til skolestævner.

Bjarke Huss:
•
•

Turneringsstrukturen er fastsat ud fra hvad der er bedst for de enkelt og forskellige spillere og hold.
Vil se på om divisionsklubberne kan høres yderligere, men mener at TVD og
BUSG ser på helheden.

Thomas Bro-Rasmussen:
•

Til Henning Gade:
Ser frem til en fortsat debat om kredsenes rolle i BUSG.
Bestyrelsen har besluttet at se på baggrunden for medlemstilbagegang og evt.
tiltag.
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Ulrik Hesse, Gentofte Volley:
•
•

Forudser at klubber skal betaler en større del af projekters gennemførelse.
Kan godt savne en nærmere beskrivelse af hvordan de forskellige kredse fungerer.

Leif Sonnesen:
•

DVBF har stadig god finansiering fra projekter. Dog er egenbetalingen i DIF
projekter blevet større end tidligere.

Lone Godballe foreslog en hurtig beskrivelse fra kredsene om deres arbejde,
som herefter blev givet.
•

•

•

•
•

FVBK ved Lambert Dehlholm-Lambertsen: FVBK har købt ydelser hos
DVBF til turneringsplanlægning og ungdomsstævner. FVBK mener kredsen
er en vigtig lokal medspiller.
MJVB ved Preben Dalgaard: MJVB har ansat til at udføre og planlægge aktiviteter. MJVB støtter gerne NVBK i det omfang det er muligt og giver mening.
SVBK ved Henning Gade: SVBK har ansatte til opgaverne vedrørende ungdomsaktiviteter og turnering mm. Bestyrelsen brænder for klubudvikling, hvor
man samarbejder med DGI og DVBF.
NVBK ved Sven Pedersen: Hidtil har NVBK klaret sig selv og har haft ansat
til opgaverne. Men nu er man som bekendt indgået samarbejde med DVBF.
Volleyball Syddanmark ved Peter Morell: Situationen i den daværende
SyVBK, var at man havde DVBF til at stå for de fleste aktiviteter. Nu er der
netværk for ungdom og senior, og specielt ungdomsnetværket fungerer rigtig
godt.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31.
december 2014 til godkendelse.
Leif Sonnesen gennemgik årets resultat.
Morten Refsgaard, Varde Volley spurgte til hvordan bestyrelsen kunne tage en
beslutning vedrørende Final Four og Galla med de omkostninger der var?
Erik Jacobsen uddybede at bestyrelsen ser det som en god investering.
Tobias Harpsøe, SVBK spurgte til gevinsten ved øgede gebyrer og licenser
Erik Jacobsen oplyste om at der er tale om pristalsregulering.
Claus Christensen, Bedsted KFUM: Hvorfor er der stor stigning i bøder og gebyrer?
Henning Gade, SVBK:
•

Er der sat penge af til klubudvikling – det kan ikke ses?
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•

Bør de indtægter der er BUSG-relaterede ikke kunne ses i BUSG budget?

Leif Sonnesen svarede at indtægter ligger i administrationen da det er tværgående.
Bjarke Huss: Vi vil i virkeligheden hellere have lav bødeindtægt.
Preben Dalgaard, MJVB spurgte til sponsorindtægter.
Mikael Trolle orienterede om at det er svært at sælge vores produkt, da vi ikke
er eksponeret i TV mv.
Rikke Thomsen, Fortuna Odense spurgte til hvordan Final Four skal blive mere
udgiftsneutralt.
Niels Erik Broberg, Hvidovre VK:
•

•
•

Bøder og gebyrer er altid et diskussionspunkt. Kan man lave en analyse af
hvad der er mest af, og se på det.
Anbefaler en god egenkapital.
Roser bestyrelsen for at have gjort et bevidst valg med Final Four.

Erik Jacobsen takkede Broberg for rosen. Vi forventer øgede indtægter til Final
Four fra tilskuere mm. – ikke fra deltagerne.
Sven Pedersen, Aalborg HIK påpegede at investering skal ses bredere end det
økonomiske.
Henning Gade, SVBK spurgte til budget for klubudvikling.
Leif Sonnesen svarede at det ligger i BUSG.
Jørgen Bentzen svarede at alt konsulentarbejde indeholder klubudvikling.
Regnskabet blev enstemmig godkendt.

Mødet blev suspenderet.
Jørgen Bentzen motiverede og kårede:
•
•
•
•

Årets klubgnist: Tønder SV-75
Årets persongnist: Louise Veje Dahlgaard, Bedsted KFUM
Årets ungdomsklub: Lyngby-Gladsaxe Volley
Årets ungdomsleder: Flemming Andersen, Havndal Volley

Behandling af forslag.
a – Bestyrelsens forslag til strategi
Thomas Bro-Rasmussen gennemgik baggrunden for og motiverede bestyrelsens forslag.
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Birgitte Schwabe, FVBK: FVBK har gennemgået strategierne på et møde med
klubrepræsentanter. Vil gerne rose strategiforslaget.
Thomas Bro-Rasmussen takkede for gode rettelser og bemærkninger fra
FVBK.
Henning Gade SVBK: SVBK mener at der er for meget elastik i retningsmål.
SVBK har forsøgt at sige dette, men er ikke blevet imødekommet.
Thomas Bro-Rasmussen svarede, at bestyrelsen har hørt SVBK’s holdning,
men ikke er enig.
Morten Refsgaard, Varde Volley: Enig i, at der er meget elastik. Er bestyrelsen
bange for at prioritere? Uenig i prioritering af eliten. Utilfreds med dikterede
ændringer i beach-turen, som modarbejder frivillighed i det konkrete eksempel
med Vejers Beach-stævne. Har DVBF føling med bredden i Danmark? Savner
konkrete mål.
Erik Jacobsen svarer at DVBF ikke vil kaldes diktatorisk.
Erik Jacobsen argumenterede for at bestyrelsen kan stå fleksibelt, som skrevet i
oplægget. Og at bestyrelsen helst ikke vil skulle stå på mål for konkrete mål
som kan vise sig at være urealistisk.
Lambert Dehlholm-Lambertsen, FVBK foreslog at FVBK’s forslag nu blev
gennemgået.
Birgitte Schwabe, FVBK gennemgik ændringsforslag fra FVBK. Undervejs var
der spørgsmål og debat om de enkelte punkter i strategien.
Erik Jacobsen: DVBF ønsker Events som selvstændigt punkt.
Adnan Özari, Holte IF: Synes det er godt Events har sit eget punkt.
Bjarke Huss: Repræsentantskabet har automatisk mulighed for opfølgning på
det årlige møde.
Lambert Dehlholm-Lambertsen, FVBK. Mener der er brug for inddragelse af
klubber og kredse i løbet af året.
Thomas Bro-Rasmussen: Opfølgning sker i styregrupper.
Erik Jacobsen opfordrede alle til at holde sig opdaterede ved at læse vores nyhedsbreve osv.
Ulrik Hesse, Gentofte Volley: Mener ikke alt skal vendes med kredse og klubber undervejs.
Rikke Thomsen, Fortuna Odense. Ønsker at være med i en dialog om opfølgning mv.
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Erik Jacobsen: Dialog sker gennem netværksmøder.
Lone Godballe: Der er møder nok, så flere møder er ikke sagen.
Marianne Schwabe, FVBK: FVBK ønsker at beskrive noget der gøres i forvejen.
Adnan Özari, Holte IF: Vi involverer os der hvor vi har interesser. Der er ikke
behov for mere involvering og mødevirksomhed.
Niels Erik Broberg, Hvidovre VK: Ærgerlig over at strategien ikke bliver mere
konkret. Og over at Erik Jacobsen ikke ”vil stå på mål” for konkrete mål. Hvad
vil bestyrelsen?
Erik Jacobsen: Bestyrelsen og administration arbejder dagligt for at gøre det
bedst muligt for volleyball i Danmark. Hver eneste dag knokler vi for at få flere medlemmer.
Bjarke Huss: Bestyrelsen står til regnskab for de vedtagne strategier.
Lars Løgstrup, Kolding VK: Savner mere ambitiøse strategier.
Tobias Harpsøe, SVBK: Vil bestyrelsen stå på mål for strategien?
Erik Jacobsen: Selvfølgelig står bestyrelsen på mål for strategierne.
Morten Refsgaard, Varde Volley: Hvordan skal en balanceret økonomi forstås?
Når man kan se at områderne ikke er ens prioriteret i budgettet.
Leif Sonnesen: Balanceret skal forstås for DVBF som helhed og ud fra en samlet prioritering.
Ulrik Hesse, Gentofte Volley: Det er selvfølgelig bestyrelsen der skal stå på
mål for strategier, men det er også kredse og klubber, der skal være med til at
gennemføre dem.
Forslaget med ændringer blev sat til afstemning.
Forslaget blev vedtaget uden stemmer imod.
4 undlod at stemme.

b – Forslag fra NVBK
Sven Pedersen, Aalborg HIK og NVBK motiverede forslaget.
Leif Sonnesen takkede for forslaget og redegjorde for problemstillingen. Foreslog at administration arbejder videre med regulativet ud fra de intentioner der
ligger i forslaget og hvad der er praktisk muligt.
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Sven Pedersen svarede, at den nøjagtige udregning ikke er afgørende.
Det blev sat til afstemning om formålet i forslaget skal indarbejdes i regulativet.
Dette blev enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af kontingentsatser og licenser.
a – Klubkontingent – Bestyrelsen foreslår følgende årlige satser:
• Klubber med 0-49 medlemmer: 1.100 kr. (fra 1.050 kr.)
• Klubber med 50-99 medlemmer: 2.700 kr. (fra 2.600 kr.)
• Klubber med 100-199 medlemmer: 3.800 kr. (fra 3.700 kr.)
• Klubber med 200 medlemmer og derover: 5.200 kr. (fra 5.100 kr.)
Vedtaget med 26 stemmer for, 5 undlod at stemme.

b – Basisklubkontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt.
Enstemmigt vedtaget

c – Skolemedlemskontingent – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt.
Enstemmigt vedtaget

d – Personligt medlemskab – Bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. årligt.
Enstemmigt vedtaget.

e – Personlig licens – Bestyrelsen foreslår følgende årlige satser:
• Division: 230 kr. (fra 225 kr.)
• Senior: 130 kr. (fra 125 kr.)
• Ungdom: 85 kr. (fra 80 kr.)
• Teen: 50 kr. (uændret)
• Kids: 50 kr. (uændret)
• Motion: 50 kr. (uændret)
Vedtaget med 23 stemmer for, 7 stemmer imod, 1 undlod at stemme.

f – Kredsholdslicens – Bestyrelsen foreslår 2.150 kr. årligt pr. kredshold
(fra 2.100 kr.).
Vedtaget med 23 stemmer for, 7 stemmer imod, 1 undlod at stemme.
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Valg.
Inden valgene præsenterede bestyrelsesmedlemmerne sig selv.
a – Valg af formand for to år:
Erik Jacobsen afgår efter tur og er villig til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Erik Jacobsen.
Erik Jacobsen blev genvalgt.

b – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år:
Hans-Ole Nielsen, Anne Mette Lykkeberg og Lydia Jørgensen afgår efter tur og er villige til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Hans-Ole Nielsen, Anne Mette Lykkeberg og Lydia Jørgensen.
Hans-Ole Nielsen, Anne Mette Lykkeberg og Lydia Jørgensen blev genvalgt.

c – Valg af 1 medlem til Top Volley Danmark for et år:
Pia Hove afgår efter tur og er villig til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Pia Hove.
Pia Hove blev genvalgt.

d – Valg af 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalget for tre år:
Fleming Barfred afgår efter tur, og er ikke villig til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Robert Mikelsons.
Robert Mikelsons blev valgt.

e – Valg af suppleanter til Amatør- og Ordensudvalget:
- 1 suppleant for 3 år – Preben Dalgaard afgår efter tur, og er ikke
valgbar som medlem af kredsledelsen i MJVB og BUSG.
Bestyrelsen indstiller Louise Sommer.
- 1 suppleant for 2 år – pladsen er vakant, da der ikke blev valgt nogen i 2014.
Bestyrelsen indstiller Mette Haagensen.
- 1 suppleant for 1 år, under forudsætning af at Robert Mikelsons
vælges som medlem, jf. pkt. 6d.
Bestyrelsen indstiller Teis Corneliussen.
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Louise Sommer (for 3 år), Mette Haagensen (for 2 år) og Teis Corneliussen
(for 1 år) blev valgt.

f – Valg af 2 kritiske revisorer for et år:
Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen afgår efter tur og er villige til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen.
Niels Ole Ørgaard og Steen Spangen blev genvalgt.

g – Valg af 1 kritisk revisorsuppleant for et år:
Rebecca Rafn Hagen afgår efter tur og er villig til genvalg.
Bestyrelsen indstiller Rebecca Rafn Hagen.
Rebecca Rafn Hagen blev genvalgt.

Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen indstiller at det bliver i Trekantsområdet eller Fyn – med mulighed
for at flytte hvis der er et arrangement.
Bestyrelsens indstilling blev enstemmigt vedtaget.

Eventuelt.
Andreas Jung, Tønder SV-75 takkede for udnævnelsen som årets klubgnist.
Erik Jacobsen orienterede om at TVD får ny formand, da Eric Adler trækker
sig efter ca. 5 år. Tak til Eric for det store arbejde.
Sven Pedersen Aalborg HK og NVBK. Takkede for 20 års repræsentantskabsmøder og øvrigt samarbejde, men stopper nu som klub- og kredsleder.
Morten Refsgaard, Varde Volley opfordrede til rekruttering af bestyrelsesmedlemmer fra Vestdanmark.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Erik Jacobsen takkede dirigenten for god mødeledelse. Og takkede forsamlingen for deltagelse i debatten.
Erik Jacobsen orienterede om at bestyrelsen vil se på mødeformen fremover.
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